
 

На основу члана 62. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 
24/2011), члана 12. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - 
др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), 
члана 41. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) и члана 40. Статута 
општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/19),  

Скупштина општине Велико Градиште, је на 12. седници одржаној дана                                        
19.11.2021. године, донела  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Даје се сагласност на Измену и допуну програма рада Центра за социјални рад 
општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор ове 
установе на седници одржаној 29.10.2021. године.           

О б р а з л о ж е њ е  

Управни одбор Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац на 
седници одржаној дана 29.10.2021. године је усвојио Измену и допуну програма рада 
Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2021. годину. 

Исте су са Одлуком о усвајању, прослеђене Скупштини општине Велико Градиште 
преко Општинског већа, на даље поступање. Општинско веће општине Велико Градиште 
је припремило предлог решења о давању сагласности на предметне измене и допуне 
програма рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 
2021.годину и проследио Скупштини општине, на даље поступање. 

Скупштина општине Велико Градиште, ценивши предметне измене и допуне 
програма рада, нарочито у финансијском сегменту, нашла да су исте оправдане и у складу 
са изменама одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2021.годину, као и чланом 
41.Закона о буџетском систему. 

Стога је донето решење као у диспозитиву. 
 
Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог се 
може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана, од дана 
пријема овог решења. 
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